
 يذهب أن ىعل قادر فهو ،قدير شيء كل ىعل تعاىل اهللا نأل ؛الربق حيدث أن ودون الصواعق حتدث أن دون

 أيضا والربق ؛األذان يصم رمبا عظيم صوا الصواعق نأل صواعق بدون فالسمع ؛أسباب بدون والبصر السمع

 ىعل اهللا إن(( هذا حيصل أن دون ))وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء لو(( األبصار خيطف رمبا عظيم نوره

  .  ))قدير شيء كل

 أصلهم يؤمنوا مل لننظر اآلن على أي شيء ينطبق هذا املثل؟ هذا املثل ينطبق على قوم منافقني مل يؤمنوا إطالقا،

 اليهود ؛إسرائيل بين من يهود ومنهم ،واألوس اخلزرج من عرب منهم املنافقني نأل ؛اليهود املنافقون وهم منافقون

 عليه اهللا ىصل النيب من خوفا اإلسالم ظهرواأ لكن ؛األصل من كفار ألم يش؟أل أبدا اإلسالم طعم يذوقوا مل

 من شيء عندهم وصار النار استوقدوا األولني ،كاألولني ىهد ىعل ليسوا هؤالء ؛بدر يف اهللا عزهأ أن بعد وسلم

 بل األول املثل غري املثل هذا فيكون ظلمات يف األصل من هؤالء لكن ؛انتكسوا باهللا والعياذ مث النار ذه النور

 هؤالء حال فحاهلم األصل من اإلسالم يف يدخلوا مل هؤالء حال ؛بالشك أصناف واملنافقون آخرين لقوم هو

 اإلنذار من القرآن يف ما عن عبارة ))الصواعق(( فلننظر  ؛ترى ام إىل حاهلم وصارت الصيب أصام الذين القوم

 ليس لكنه اإلسالم نور الربق))  عليهم صيحة كل يحسبون((  أخرى: آية يف  عنهم اهللا يقول وهلذا واخلوف

 فكروا وال أصال قلوم يف اإلميان يدخلوا مل فهؤالء زةومي بلحظة ينقطع ؟أيش تعلمون كما  الربق نور ؛يستمر نورا

 كذلك ؛يقفون ذلك وبعد  فقط خيطوا خطوة رد به فينتفعون شاع الذي العظيم النور هذا يرون وإمنا ذلك يف

 عليه اهللا ىصل النيب به جاء الذي النور رؤية من يتمكنون ال ألم ))أبصارهم يخطف البرق كادي(( أيضا

 مدافعته يستطيعون ال عليهم قوي ألنه ؛أبصارهم يعمي الربق هذا يكاد للعرب وحسدهم لكربيائهم بل وسلم

  . املنافقني من صنفني ىعل يتنزالن مثالن هذين أن :الراجح قولال أن فالظاهر ؛ومقابلته

 ذلك (( :تعاىل اهللا قال نعم نقول ؟قلوم يف اإلميان دخل نهأ نقول كيف األول صنف :قائل قال إذا طيب

 صاروا قلوم يف يتمكن مل لكنه اإلميان دخلهم )) يفقهون ال فهم قلوبهم ىعل فطبع كفروا ثم آمنوا بأنهم

 القلب دخل إذا اإلميان نإف وإال))  أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا لم قل((  :اهللا فقال آمنا قالوا الذين كاألعراب

 الرسول أصحاب عن سفيان أبا هرقل سأل وهلذا ؛اهللا بإذن منه خيرج لن نهإف فيه اإلنسان مطمئنا حقيقيا دخوال

 إذا اإليمان هذا قال ،ال فقال ؟دينه عن ارتد منهم حدأ هل (:اإلسالم يدخلون الذين والسالم الصالة عليه

 ىعل خيشي الذي هو هذا القلب من يتمكن مل الذي اهلش اإلميان لكن )منه يخرج ال فانه القلب في وقر

  .  وإياكم اهللا أجارين صاحبه



 إىل للوصول احملسوسة األمثال بضرب وذلك ؛وبيانه القرآن بالغة كمال منما سبق  :الفوائد من اآلية هذه يف   

.                                                                                                                    املعقولة املعاين معرفة

 ىعل يدلفإنه  القرآن يف مثل كل نأ قاعدة هذا قبل ذكرنا وقد ؛الشرع يف القياس إثبات : اآلية هذه فوائد ومن

.                                                                              الشيء ذا الشيء هذا إحلاق به املراد نأل ؛القياس إثبات

 في أصابعهم يجعلون(( :لقوله فزعا شدأ اإلنسان صار الظلمات عظمت كلما نهأ :الكرمية اآلية فوائد ومن

)).                                                                                                                الصواعق من آذانهم

 ولو ؛الصواعق من أحيانا الرعد من حيدث ملا طبيعيا أمرا كان والربق الرعد من اخلوف أن :أيضا فوائدها ومن

 لوو  نهإف الصوت جمرد أما ؛الصواعق خيافون ؟أيش خيافون الناس لكن الناس خاف ما ضياء أو صوت جمرد كان

 من سلمت فقد الرعد صوت مسعت مىت :قيل قد نهأ إال ؛منها يفزعون لكن الناس يفزع ال هذا من ىقو أ كان

 الطالب :                                                                                   صح؟ ة؛الصاعق

                                                                                                                         . صحيح

                                                                                                                         يش؟أل الشيخ:

            الضوء أسرع                                                                                                     الطالب :

 مسعت فمىت ؛الصوت تسمع أن قبل األرض إىل تصل الكهربائية ةالشحن ههذ يف أسرع الضوء نأل : الشيخ

                                                                 .الرعد هذا يف تكون اليت الصاعقة هذه من سلمت نكأ فاعلم الصوت

 حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلون : ((لقوله ياتهحب اإلنسان شح بيان : اآلية هذه فوائد ومن

 وهو أملا شدأ هو مما خوفا يتأمل لكنه ؛يتأمل فسوف أذنه يف صبعهأ عقصأ لو اإلنسان أن املعلوم من وإال ))الموت

 تعلمون نتمأ كما لكن ميكن نعم ؟أعالمها لدفع املفسدتني دىنأ ارتكب ذلك من يستفاد أن ميكن هل   .املوت

 حصل ما أعالمها فعدل املفسدتني دىنأ ارتكاب علي به ستدلن أي ميكن الذي شرعي أمر هو ما طبيعي أمر هذا

 مرت فإذا ة غصباالصاحل السفن يأخذ مبلك متر سوف السفينة نأل م؛عليه حفاظا السفينة خرق حني اخلضر من

                                                                . اجلميع ىعل اإلبقاء جلأ من بعضها إفساد فصار تركها خمروقة وهي به

    )) .                         بالكافرين محيط واهللا (( :تعاىل لقوله ؛م حميط اهللا نأب الكفار ديد : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 محيط(( :قال بل م حميط يقل مل اهللا نأل ؛املعقول املعىن إىل احملسوس املعىن من االنتقال: فوائدها ومن

 خياف فسوف وبرق ورعد ظلمات حصل إذا إنسان أي لإلنسان مثال ضرب ،ضرب الذي واملثل ))بالكافرين

   . وحيزن



 الربق أن :فوائدها من )) أبصارهم يخطف البرق يكاد(( من؟ بعد اليت الكرمية اآلية هذه فوائد ومن       

                          .  بصره طفخي ال نأل تربق السماء كون حال الربق إىل ينظر أن اإلنسان ىينه وهلذا ؛البصر خيطف الشديد

 أعمال من الفرص اغتنام نأو  ))فيه مشوا لهم أضاء كلما (( الفرص غتناما :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 ومن                                                                                                     .  العقالء

                                                              .  ))قاموا عليهم أظلم وإذا(( اهللكات اجتناب الكرمية اآلية فوائد

.                          )) وأبصارهم همبسمع لذهب اهللا شاء ولو (( :تعاىل اهللا لقول ؛اهللا مشيئة إثبات : الكرمية اآلية فوائد ومن

 متعنا( :املأثور الدعاء ويف ؛وبصره بسمعه ميتعه أن عزوجل اهللا ىلإ يلجأ أن لإلنسان ينبغي نهأ :فوائدها ومن

)).                                                  وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء ولو : ((لقوله )أبقيتنا ما وأبصارنا بأسماعنا

                                                                                  .  القدير وهو هللا االسم هذا إثبات :فوائدها ومن

 ىوعل معدوم إجياد ىعل قادر ؛قدير شيء كل ىعل الوع جل فهو ؛شيء كل ىعل اهللا قدرة عموم :فوائدها ومن

   . ذلك وغري صاحل إىل والفاسد فاسد إىل الصاحل تغيري ىوعل املوجود إعدام

فيه ظلمات ورعد وبرق هل هذه اآلية: (( الصاعقة من سلمت فقد الرعد مسعت إذا قلتم شيخ السائل :

                                                                                           )الصواعق)يجعلون أصابعهم في آذنهم من 

                      ))بالكافرين محيط واهللا (( :قال اهللا نأل ؛يسلمون ما لكن يسلمون أم ، ظنا منهممنهم ظنا هذا ؛ال الشيخ :

                                                                                        ؟ اإلطالق ىعل ليست املقولة هذه إذا: السائل

                                                                                                            .ها إطالق هذه ؛ال الشيخ :

       إذا تكررت ؟ السائل :

  .تصيب ما الرعد مسعت إذا الرعدعلى  السابقة الشحنة قلنا وهلذا ،جديدة شحنة هذه تتكرر  إذا اخله الشيخ :

  املطر؟ هذا بنفس بالصاعقة تصاب قد السائل :

                                .أوال مسعت ما غري من يأيت ميكن هذا يتكرر الربق فرض لو ؛جديدة شحنة من لكن ؛نعم يأ الشيخ :

  فرق كبري . بينهما الربق وملع الصوت السائل :

   ؟ نعم نعمالشيخ :

 أساليب من أسلوب اآلية يف قيل إذا))  ..آذانهم في أصابعهم يجعلون: (( تعاىل قوله يفشيخ  : السائل 

  ؟ ااز ذلك من يلزم هل اجلزء وأراد بالكل فعرب البالغة

  يعرف أن أصابعهم ليس املراد منها مجيع األصبع. ألن كال ؛ما يلزم ،الجيعلون أصام)) ؟  ((؟  همأي الشيخ :



  ؟ اجلزءوأراد كل لابلكن إذا قيل عرب ذا  السائل :

   ؟انتهى الوقت نعم للمبالغة؛ ال عرب بالكل وأراد اجلزء.الشيخ :

   هل خيتص م؟ف الربق ألبصار هؤالء  طخ:السائل 

 يطفئ أن أراد إذا لإلنسان ينبغي وهلذا ))أبصارهم يخطف البرق يكاد(( أنه الواقع هو هذا ؛، الال :الشيخ 

   .ذلك قرأو  سابق درس يف إرشاد األخ سألنا وقد مشاهد شيء ؛ هذاوجهه يغطي أو عينيه يغمض أن املصباح

 ذكر اآلية يف  اإلطالق ىعل أم الكفار و فقط للمنافقني هو هلبالتخصيص  والرعد الربق ذكر شيخ  السائل :

  ؟خناف هل دليل إميان كوننا ال  ،اخلوف

  . خياف إنسان كل فيك اهللا بارك طبيعي خوف هذا الشيخ : 

  ؟الصحراء إال إذا كان يف من شدة الربق خياف حدأ ما السائل: 

 تعاىل اهللا أرسل مكة حاصر امل نهأ ؛عنه نقل ما صح إن احلجاج إال خياف ما حدأ ما  خياف؟ حدأ ما الشيخ :

 استهرت يعين حنوها كلمة أو احلجاز قعاقع أيش هذه هذه ال فيقول خيوفونه وكانوا والربق الرعد وفيه سحاب

   .خياف أن البد بطبيعته اإلنسان وإال باهللا والعياذ

 لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربك اعبدوا الناس أيها يا. (( الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:الطالب 

  لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ماء السماء من وأنزل بناء والسماء فراشا األرض لكم جعل الذي تتقون

 وادعوا مثله من بسورة فأتوا عبدنا ىعل نزلنا مما ريب في كنتم نإو   تعلمون وأنتم أندادا هللا تجعلوا فال

 الناس وقودها التي النار فاتقوا تفعلوا ولن تفعلوا لم فإن  صادقين كنتم إن اهللا دون من كمء شهدا

  ))  للكافرين أعدت والحجارة

 خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها يا(( :تعاىل اهللا قال .الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ؛أحسنت الشيخ :

 املدنيةالسور  يف خياطب من وأكثر مدنية السورة أن مع ))الناس أيها يا(( ورد هنا اخلطاب ))قبلكم من والذين

 فيها يكون اخلطاب أن املدنية السور عالمة من جعل التفسري أصول يف املتكلمون جعل وهلذا ؛املؤمنون هم

 آية أول هي اآلية هذه لكن ؛مبؤمن ليس من ا خياطب من أكثر نأل ؛املكية اآليات خبالف للمؤمنني موجها

 ا النداء أو ا اخلطاب وجه وهلذا ))ربكم اعبدوا الناس أيها يا (( اآلية هذه هي نداء فيها آية أول نداء فيها

                                               .))جميعا إليكم اهللا رسول إني الناس أيها ياقل ((  :تعاىل هقول يف كما الناس مجيع إىل

 بعض يف ىنر  وهلذا ؛ذلك عدم األصل : نقول ؟  املدينة السورة يف جعلت مكية آية هذه لعل :قائل قال ولو

 صحيح بدليل ذلك يثبت حىت مسلم غري هذا ؛كذا و كذا آية إال مدنية ،وكذا كذا آية إال مكية السور عناوينال



 أيها يا (( ثابت بدليل إال مكية آياا مجيع املكية السور نأو  ةنيمد آياا مجيع املدنية السور أن فاألصل وإال

 توحيدو  األلوهية توحيد إثبات ))خلقكم الذي ربكم اعبدوا(( هذه يف ))خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس

 وتوحيد ،اهللا إىل إضافته باعتبار ألوهية توحيد ىيسم األلوهية توحيد نأل ؛األلوهية توحيد هذا ))اعبدوا(( الربوبية

   . العبد إىل إضافته باعتبار عبادة

 ذال عزوجل هللا التذلل هي ا أمرنا اليت العبادة ؟ ا أمرنا اليت العبادة هي فما  ))ربكم اعبدوا(( :تعاىل يقول   

 للمحبة مستلزما كامال ذال هللا يتذلل أن عبدا اإلنسان يكن مل وإال البد ؛والتعظيم للمحبة مستلزما تاما

 يعذبه الئل ؛النواهي من الفرار يكون وبالتعظيم ؛حمبوبه إىل العابد يصل حىت األوامر فعل يكون فباحملبة ؛والتعظيم

 تفسري هذا طيب ؛والتعظيم للمحبة مستلزما كامال ذال هللا التذلل العبادة معىن هو هذا ؛عزوجل العظيم ربه

، عبادة الصالة :مثال فيقال ؛ملفعوله بالنسبة العبد ملفعول بالنسبة العبادة تفسر قد ؛العبد لفعل بالنسبة العبادة

 العبادة":  اهللا رمحه قال حيث اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ فسرها هذا ىوعل ؛عبادة الصوم ،عبادة الزكاة

 والزكاة بالصالة أمثلة ضرب مث "والظاهرة الباطنة واألعمال األقوال من ويرضاه اهللا يحبه ما لكل جامع اسم

 العبد مفعول وهو به املتعبد :الثاين واملعىن؛  التعبد :األول املعىن :معنيني ىعل تطلق العبادة :نقول وحينئذ ؛وغريها

 ومها كالمها الظاهر ؟ األول املعىن أو املعنيان باآلية املراد ما طيب؟ مجاعة؟ يا واضح ؛العبد فعله ما يعين

  . متالزمان

 هذا ىوعل ، اخلالق املالك املدبر؛املدبرأيش؟  املالك اخلالق هو الرب)) خلقكم الذي ربكم اعبدوا : ((وقوله   

 خالق حدمهاأ ربان لنا ليس ألنه ؛احرتازية صفة وليست للواقع مبينة كاشفة صفة ))خلقكم لذيا(( :قوله يكون

 الذي ربكم اعبدوا (( ؛احرتازية صفة توليس كاشفة صفة إذا هنا فالصفة ؛اخلالق هو ربنا بل خالق غري والثاين

 ،حدأ وال ملك وال أم وال أب خيلقهم ال ؛عزوجل اهللا إال الناس خيلق ومل ؛عدم من اإلجياد هو واخللق ))خلقكم

 من آدم بين خلق فعدم ))  له اجتمعوا ولو ذبابا يخلقوا لن (( :يقول تعاىل اهللان اك  اإذو  ؛اهللا إال خيلقهم ال

 يتسلسلون آدم بنو اهللا سبحان جند وهلذا ؛قبلكم من الذين وخلق يعين )) قبلكم من والذين (( نعم أوىل باب

 ثالثون له وهذا أربعون له وهذا مخسون له وهذا سنة سبعون له هذا جتد جمتمع إىل تنظر أو املسجد إىل تنظر

 كمال عرفت هذا تأملت فإذا ؛يتعاقبون الكون يعمر أن جلأ من ،مخس له وهذا عشر له وهذا عشرون له وهذا

ذرية  ))الباقني هم ذريته وجعلنا((  ذريتهم من وحنن خملوقون قبلنا الذين هؤالء حكمته وكمال عزوجل اهللا سلطان

 من والذين(( فقوله: هذا ىوعل ))قبلكم من والذين(( خملوق فهو خملوق ىعل تفرع من إذا ذريتهم من حنن نوح

 أي للتعليل هنا لعل ))تتقون لعلكم والذين من قبلكم(( ))؛خلقكم(( يف الكاف ىعل معطوف ))قبلكم



 إن((  :تعاىل وقال)) للمتقين أعدت((  :اجلنة يف اهللا قال حىت عالية مرتبة التقوى أن ومعلوم ؛التقوى إىل لتصلوا

  )) المتقين مع اهللا أن واعلموا((  :تعاىل وقال))  محسنون هم والذين اتقوا الذين مع اهللا

 )) لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ماء السماء من وأنزل بناء والسماء فراشا األرض لكم جعل الذي((    

 اإلنسان يستقر أةطو م فراشا األرض لنا اهللا جعل ؛أفعاله عزوجل من أنواع تعديد أو أنواعا التعدد باب من هذا

 قد تعاىل واهللا ؛ذلك أشبه ما أو عليها السكون أو عليها النوم عند مؤملة وليست نشزا ليست كامال استقرارا عليه

 كما والفراش ؛القرآن يف ىجر  مما ذلك وبغري ذلول وبأا ،فراش بأا هاوصف متعددة بأوصاف األرض وصف

 سبعا فوقكم وبنينا((  :تعاىل قال كما ))بناء والسماء (( ؛فيه يسرتيح له مهيأ لإلنسان طأو م يكون نعلم

 نزلأو . (()) محفوظا سقفا السماء وجعلنا((  السقف ومبنزلة البناء مبنزلة أي بناء اهللا اجعله السماء))  شدادا

 املاء نأل ؛العلو الثانية بالسماء املراد بل األوىل السماءهي  ليست  ))السماء من نزلأ(( ))ماء السماء من

 ركاما يجعله ثم بينه يؤلف ثم اسحاب يزجي  اهللا أن تر امل((  :تعاىل اهللا قال السحاب من ينزل املطر هو الذي

 السحاب من ينزل وإمنا البناء هي اليت السماء من ينزل ال املطر هو الذي فاملاء)) خالله من يخرج الودق ىفتر 

 ؛العلو :الثاين واملعىن ؛فوقنا الذي البناء :األول املعىن :معنيني ىعل يطلق السماء أن نعرف وذا العلو يف اليت

 حيث البديعة ةالنكت أو احلكمة إيل وانظر ؛بسببه أي ))به خرجأ(( )) لكم رزقا الثمرات من به فأخرج((

 هو املخرج ؛ال النبات؟ خيرج املطر فهل وإال فقط موصل السبب،ف بسبب لكن وعال جل نفسه إىل األمر أضاف

 أراد لو ؛متنوعة ألا الثمرات ومجع ))لكم رزقا الثمرات من(( بسببه أي ))به فاخرج(( املطر السبب لكن اهللا

   .اأفراده عن فضال  لعجز أنواعها حيصي أن اإلنسان

 يف له ند ال نهأ تعلمون نتمأو  ،العبادة يف أندادا هللا جتعلوا فال )) تعلمون وانتم أندادا هللا تجعلوا فال ((      

 اهللا هو والرازق اهللا هو اخلالق نأب يقرون املشركني نأل ؛الربوبية أفعال من ذلك أشبه وما املطر وإنزال والرزق اخللق

 ،يشركون ينكروا العبادة يف لكن ؛هذا يف اهللا مع لهإ ال نهأ ويعلمون تاما إقرارا ذا يقرون اهللا هو لألمر دبروامل

 اآللهة أجعل((  :والسالم الصالة عليه الرسول يف قالوا حىت اهللا وحد من ىعل وينكرون ،آخر إهلا اهللا مع جيعلون

 الرسول أما ؛ هم عجاب؟ بشيء جاء الذي من ـ اهللا شاء ماـ  :ونقول)) عجاب لشيء هذا إن واحدا إلها

 هللا تجعلوا فال إذا(( ؛العافية اهللا نسأل عجاب بشيء جاءوا هم لكن بالصواب جاء والسالم الصالة عليه

 وإقراركم ؛ذلك وغري والرزق اخللق من الربوبية يف له ند ال نهأ ))تعلمون نتمأو (( ؛ العبادة يف أيش؟ يف ))أندادا

 العلماء قال وهلذا ؛متناقضون نتمأف تفعلوا مل فإن وحده هللا العبادة جتعلوا أن يلزم به منفرد اهللا أن والرزق باخللق

 بالربوبية قرأ من يعين األلوهية لتوحيد مستلزم الربوبية وتوحيد الربوبية لتوحيد متضمن األلوهية توحيد :اهللا رمحهم



 لتوحيد متضمن األلوهية فتوحيد بالربوبية قرأ قد كان حىت ا يقر مل نهإف لوهيةباأل قرأ ومن باأللوهية يقر أن لزمه

  .  األلوهية توحيدل مستلزم الربوبية وتوحيد الربوبية

 ا األمر تصدير :األول الوجه ؛وجهني من هذا يستفاد بالعبادة العناية :أوال الفوائد من اآلية هذه يف     

 إن بل كذلك وهو ؛الشيء أهم من العبادة أن ىعل يدل مما الناس جلميع النداء تعميم :الثاين والوجه ؛بالنداء

                                                       . )) ليعبدون إال واإلنس الجن خلقت وما((  العبادة ألجل إال خلقوا ما الناس

 اعبدوا(( :قولهالشرع ل إىل باإلضافة العقل يقتضيه مما علينا العبادة وجوب : أنالكرمية اآلية هذه فوائد منو 

 إذا األمر هذا ميتثلوا مل الذين املشركني هؤالء أن والعجب ؛غريه يعبد وال يعبد أن يستحق الرب نإف ))ربكم

 اهللا ادعو  للظكال موج غشيهم فإذا((  اهللا إىل من؟ إىل يتوجهون األسباب م وتقطعت الضراء أصابتهم

                                                                            .والبد ذلك ىعل حتملهم رهمطف نأل))  الدين له مخلصين

 الذي (( :لقوله واآلخرين األولني خالق نهأو  وحده اخلالق هو عزوجل اهللا أن اتبثإ: الكرمية اآلية فوائد ومن

)).                                                                                                           قبلكم من والذين خلقكم

 والعلة ))اعبدوأ(( احلكم العلة ذكر غالبا احلكم ذكر إذا نهأ القرآن طريق من أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

                                                                                                            .قبلنا وملن لنا خالقا ربا كونه

 :لقوله عزوجل هللا العبادة خلصأ من إال حدأ كل يناهلا ال عالية مرتبة التقوى أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

                                                                                                  ))تتقون لعلكم((

 ال اهللا عبادة نأل وذلك البدع من التحذير منها نأخذ رمبا البدع؟ من التحذير اآلية هذه من نأخذ أن ميكن هل

 عن إال ؟نتوضأ كيف ؟اهللا نعبد كيف نعرف أن ميكن ال ألنه ؛ةللعباد شرعه الذي الطريق بسلوك إال تتحقق

 هي فهذه ؟سجد مث ركع مث يقرآ قام إذا اإلنسان أن أدرانا الذي ما يعين نصلي كيف ؛والشرع الوحي طريق

                               . باإلتباعاألمر  يستلزم بالعبادة األمر إن :يقال أن يمكنف هذا ىوعل ؛الوحي بعد إال منا املطلوبة العبادة

 ترجم وهلذا ؛بالعلم إال العبادة متكن ال إذ ذلك؟ كيف  ؛نعم ؟ العلم طلب ىعل احلث اآلية من يستفاد وهل

   ."والعمل القول قبل العلم باب ":بقوله املسألة هذه ىعل اهللا رمحه البخاري

 رمحة بيان :الكرمية اآلية هذه من يستفاد)) فراشا األرض لكم جعل الذي(( :ه عباد مذكرا ممتنا تعاىل قال مث     

 ىهد ما؛ عليها اإلنسان يستقر أن ميكن ال صلبة خشنة جعلها لو إذ فراشا األرض جعل يف وحكمته تعاىل اهللا

.                                                                                 فراشا جعلها وإحسانه ولطفه رمحتهمن  لكن بال حدأل

 بناء السماء جعل من فائدتنا ؟ بناء السماء جعل من فائدتنا ما لكن ؛بناء السماء جعل: الكرمية اآلية فوائد ومن



 جدا كبرية أا نعلم اجلوانب مجيع من األرض بكل احمليطة السماء هذه نأل ؛عزوجل اهللا قدرة بذلك نعلم أن

.                                                                     )) لموسعون وإنا بأيد بنيناها والسماء((  :تعاىل قال كما واسعة

 لو )) ماء السماء من وأنزل (( :لقوله السماء من املطر بإنزال عزوجل اهللا قدرة بيان :الكرمية اآلية فوائد ومن

 أليس بلحظة العظيم املطر هذا ينزل تعاىل واهللا ؛ستطاعواا ما املاء من نقطة خيلقوا أن ىعل اخلالئق اجتمعت

 يغيثنا أن اهللا ادع( :قال اجلمعة يوم خيطب وسلم عليه اهللا ىصل والنيب  دخل الذي الرجل وقصة ؛ نعم كذلك؟

                                                    .)لحيته من رديتحا والمطر إال الخطبة من نزل وما ،أغثنا اللهم وقال يديه فرفع

 به حتىي الذي املاء كان لو ذلك وجه ؛السماء من املطر بإنزال ورمحته تعاىل اهللا حكمة : الكرمية اآلية فوائد ومن

 هي ما .كثرية أراض منه حلرم األرض ىعل ريجي كان ولو ؛الناس ألضر األرض ىعل جيري كان لو األرض

 أيضا آخر شيء هناك مث ؛السماء من نزلي نهأ اهللا نعمة من ولكن ؛شيء يأتيها ال ،ةاملرتفع ؟ حترم اليت األراضي

 ما ىعل ينزل نهأ عزوجل اهللا رمحة من ولكن، بالناس ألضر القرب كأفواه نزل ولو ؛قطرة قطرة يعين ردادا ينزل نهأ

 فوائد ومن                                                                                                 .تعادوه

                                     .   )) لكم رزقا الثمرات من به فأخرج (( :لقوله األسباب إثبات :الكرمية اآلية

   . )) به فأخرج(( :لقوله اهللا بإرادة إال سببا تكون ال األسباب أن :فوائدها ومن

 مقرونا اهللا إىل الشيء يضيف أن اهللا إىل السبب يضيف أن له ينبغي اإلنسان أن :مسلكية فائدة فوائدها ومن 

 أن وله ،بفالن اهللا أنقذين فليقل الغرق من أنقذه ،فأخرجه رجل وجاء من الناس غرق أحدا أن لو فمثال ؛بالسبب

 كم هذه من صيغة؟  فالن مث اهللا أنقذين :يقول أن وله ،أنقذه فعال ألنه ؛ذلك يقول أن له فالن أنقذين :يقول

 اهللا ىلإ الشيء ضيفي أن االختيار أي هلذا ويدل، اهللا مع تشريك هذا نأل ؛وفالن اهللا أنقذين :يقول أن له وليس

 سياق يف الغالم هذا وكان إلسالمل اليهودي الغالم ادع ملا وسلم عليه اهللا ىصل النيب أن بالسبب مقرونا عزوجل

 إليه التفت ،أباه استشار أن بعد سلمأ لكنه سلمأف يسلم أن وسلم وآله عليه اهللا ىصل النيب عليه فعرض املوت

 احلال تلكيف  يسلم مل وهو يسلم أن ولده أمر بل لولده أذن اجلهل "القاسمأبا  أطع :"قال يستشريه إليه ينظر

 الذي هللا الحمد( :يقول وهو وسلم عليه اهللا صلي النيب خرج حال كل ىعل لكن ؛علمأ اهللا ندري ما بعده،

 إىل نضيفه أن بسبب شيء حصل إذا حنن ناي لينبغ وهكذا النار من يب أنقذه التعبري شف )النار من بي أنقذه

  . السبب ببيان مقرونا تعاىل اهللا

 جتد فظاهر القدرة أما ؛املاء من الثمرات هذه بإخراج وفضله عزوجل اهللا قدرة : الكرمية اآلية فوائد ومن    

 بإذن يج زوج كل من النبات هذا خيرج وجيزة مدة ويف املطر فينزل خضراء ورقة فيها ليس جدباء شهباء األرض



                                                                    . ))لكم رزقا(( :قال ولذالك ؛الفضل وفيه القدرة ففيه ؛عزوجل اهللا

 ))لكم(( عقيل من أين؟  ؛مسلما أو كان كافرا  اإلنسان ىعل منعم عزوجل اهللا أن الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 ىعل اهللا فضل لكن ؛فضل له كل ومؤمنهم كافرهم الناس ىعل فضل هلفل إذا ؛عموما الناس باألول خياطب وهو

  .  ايالدن من بانقطاعه منقطع الكافر ىعلوفضل اهللا  آخر بفضل متصل دائم ـ  منهم وإياكم اهللا جعلينـ  املؤمن

 أو كربأ شرك األنداد وهل ))أندادا هللا تجعلوا فال(( :لقوله هللا األنداد جعل حترمي : ةالكرمي اآلية فوائد ومن   

 نأب العبادة يف ندا هللا جعل إن ؛التوحيد علم يف تفصيل له هذا ؟خفي شرك أو جلي شرك هي وهل ؟صغرأ شرك

 فهذا مثال فالن خلقه اخللق هذا إن وقال الربوبية يف ندا له جعل نإو  ؛كربأ شرك فهذا هللا ةكعباد اهللا غري عبد

 بالواو مقرونا اهللا ىلإو  سببه إىل الشيء يضيف أن ذلك ومن ؛صغرأ شرك فهو ذلك دون كان نإو  ؛كربأ شرك

   .كربأ شركا فيكون اهللا كفعل فعل له السبب هذا أن يعتقد مل ما صغرأ شرك فهذا

 تجعلوا فال(( :قوله من جةاحل عليه به تقوم ما له يبني أن أحدا خاطب ملن ينبغي  نهأ : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 نإف))  قبلكم من والذين  خلقكم الذي ربكم اعبدوا (( :اآلية صدر يف قوله ومن )) تعلمون وانتم أندادا هللا

. وحده اخلالق ألنه ؛له العبادة وجوب ىعل حجةإقامة لل فيه  ))والذين من قبلكم خلقكم الذي(( :قوله

   .نصب حمل يف حالية اجلملة ))تعلمون وانتم(( :قوله يف عراباإل

 يقرون القرآن ذا املخاطبني أن مع الربوبية توحيد ىعل الدالة اآليات كثرة من حلكمةا ما الشيخ فضيلة السائل :

  ؟الربوبية بتوحيد

   .باأللوهية يوحدوا أن يلزمهملكن إذا قالوا به ... .احلجة إقامة. نعمالشيخ : 

 إىل حيتاجون الناس أن مع ؛الربوبية توحيد على الدعوة إىليصرون  يدعون الذين الدعاة بعض ولكن السائل : 

  يف القرآن على هذا ؟ اآليات بكثرة ويستشهدون األلوهية

 من فليكثر األلوهية توحيد ينكرون يعين األلوهية ينكرون الناس خياطب كان لوأي هذا مثل ما قلت  الشيخ : 

 ىأخر  بآياتهلم  يأيت أن فينبغي األلوهية بتوحيد مقرين أناس ىعل يتكلم كان إذا لكن ؛الربوبيةيف  ياتاآل ذكر

  . اهللا أفعال يف آيات الصفات يف آيات

   .مإميا يزداد أن جلأ من يذكروا أن ميكن فالربوبية مسلمني كانوا إذا ؟ مسلمون هم الشيخ :

 مشركا يكون اهللا حب من أكثر اهللا غري وعظم أحب أو اهللا لغري التعظيم أو احملبة صرف من هل  السائل :

  ؟األكرب الشرك



 اهللا تعظيم مثل أحدا عظم أواألكرب  اشرك مشرك فهو أعظم أو اهللا حمبة مثل أحدا أحب إذا نعم أي الشيخ :

 شرك مشركا كان اهللا تعظيم مثل والسالم الصالة عليه الرسول عظم أو اهللا تعظيم مثل لكعبةا عظم لو ىتح

  . األكرب

أشد ما نعلم هل حبهم  لكن ويعظموم حيبومهم  ألولياءل القبور يطوفون الذين هؤالءما نقول يف  السائل :

  حب اهللا أو ال؟من 

   ؟ اهللا حب من اشد هذا حتب أنت هل ذاهل نقول مث بالتفصيل نقول الشيخ :

  ؟..يعين ولكن ويعظم حيب : السائل

 املسجد يف دةيف ج وحنن احلجاج من أناسا أن ذكرأ وأنا ؛اهللا حمبة من أكثر الرسول حيبون أناس يف الشيخ: 

 خوفا املدينة إىل السفر من مينعون احلجة ذي منرابعة  بعدأظن  ألم املدينة إىل السفر من املنع وقت جاء،

 الصالة عليه الرسول يعين ؟ عينه نور من عيين نور :قال يش؟أل ؛شديدا عل يبكي بكاءفج التأخر من عليهم

 من أكثر قلبه يف الرسول حمبة اهذ أن ظين يف ؛له إال جئت ما عيين نور أنا يقول هلذا إال جئت ما أنا ؛والسالم

 ما اهللا رسول حممدا أن ال ولو ؛الرسول أحببنا ما اهللا حمبة لوال قاليف هلم يبني أن جيب ؤالءه فمثل  ؛اهللا حمبة

 اهللا صلوات اهللا رسول نعظم أن لنا وجب أين من ؛أوالدنا و وأهلينا أنفسنا ىعل حمبته قدمنا وال احملبة هذه أحببناه

 هلم يبني ةالعام فهؤالء ؟هذا معلوم ؛اهللا عبد بن حممد نهأ جلأ من هو ما ربنا رسول نهأ جلأ من ؟ عليه وسالمه

     ))اهللا كحب يحبونهم أندادا اهللا دون من يتخذ من الناس ومن((  إطالقا اهللا مع أحدا جتعل ال يا قال

  ؟ له عبادة ذلك يكون هل شيخه أو لوالديه وتعظيم حب لشخص حصل إذا السائل : 

 ويعظمه رب منهأك الذي حيب معلمه ويعظم معلمه وحيب والديه ويعظم والديه حيب اإلنسان ال؛ ال الشيخ : 

          .  هناك غلو يكون ال أن املهم

 اهللا دون من شهداءكم وادعوا مثله من بسورةٍ  فأتوا عبدنا على نزلنا مما ريبٍ  في كنتم وإن((  الطالب :  

   ))  للكافرين أعدت والحجارة الناس وقودها التي النار فاتقوا تفعلوا ولن تفعلوا لم صادقين فإن كنتم إن


